
 

Strengevalg 
 
 

Opstrengningsvejledning og Tips 

 
Det er ikke kun den rigtige ketcher, der er forudsætningen for succes. 
Opstrengningen har også stor betydning og bør tilpasses efter spillestyrke, spillertype og 
ketchertype.  
 
Nedenfor følger nogle grundlæggende facts: 
Jo smallere rammeprofil og jo mindre ketcherhoved, desto bedre er boldkontrollen og 
desto mindre power genereres – forudsat at bolden træffes optimalt. Jo bredere 
rammeprofil, desto mere power genereres der og desto ringere er boldkontrollen. Ved 
hårdere opstrengning opnås bedre boldkontrol og ved blødere opstrengning mere power 
(alt andet lige). 
 
 
SÅDAN FORHOLDER OPSTRENGNINGSHÅRDHEDEN SIG TIL ANDRE FAKTORER! 
 

Hårdhed Fart Kontrol Sweetspot Holdbarhed Vibrationer "Træthed" 

HÅRD LAV MEGET LILLE KORT MANGE HURTIG 

BLØD HØJ RINGE STORT LANG FÅ LANGSOMT 

 
 
I praksis betyder dette: 
Det der er afgørende for ketcheren ”opførsel”, er den rigtige opstrengning i forhold til 
ketcheren. De professionelle tennisspillere giver typisk afkald på power og foretrækker 
kontrollen i ketcheren. Det er vigtigt, at du med samme ketcherbevægelse, altid opnår 
samme resultat. Antallet af længdestrenge er også værd at bemærke. Ketchere med 18 
længdestrenge, f.eks. Head i.Prestige, virker væsentlig hårdere end ketchere med 16 
længdestrenge så som Wilson Hyper Hammer 5.2. Derfor bør du altid lægge vægt på 
disse faktorer. 
 
LIDT MERE OM STRENGE 
 
I de sidste 20 år er der sket en stor udvikling af tennisstrenge og der fremstilles i dag 
mange gode strenge. Tidligere spillede næsten alle med tarmstrenge, men i dag kan du få 
syntetiske strenge med næsten samme egenskaber som tarmstrenge. Ikke alle spillere har 
samme behov og præferencer angående tennisstrenge og alle strenge egner sig ikke til 
alle spillere. Nedenfor har vi derfor forsøgt at klarlægge nogle facts vedrørende 
tennisstrenge, så det skulle lette dit strengevalg. 



 
Spillekomfort: 
Det kan være svært at definere hvad god spillekomfort er ved en streng, for nogle 
foretrækker en stiv streng og andre en blød streng. Generelt set er en komfortabel streng 
elastisk, dvs. den slår hurtig tilbage efter boldkontakt. En strengs spillekomfort afhænger 
ligeledes af strengens materiale, opbygning samt tykkelse. Den mest komfortable streng i 
dag er stadig tarmstrengen, som er den eneste streng produceret af et naturligt produkt. 
Der fremstilles dog i dag ”syntetiske tarmstrenge”, hvis spilleegenskaber minder meget om 
tarmstrenge. Her kan nævnes strenge som: Target Fluid Fibre, Tecnifibre X-TRA Dynamic 
og Babolat Xcel Premium, som kun koster fra kr. 125,00 pr. sæt, hvorimod tarmstrenge 
koster fra ca. kr. 325,00 pr. sæt. 
 
Holdbarhed: 
Desværre kan man ikke få alt i en streng. Søger man en streng med bedre holdbarhed, vil 
spilleegenskaberne typisk også blive forringet. En tykkere streng giver bedre holdbarhed, 
men bliver også mindre elastisk og dermed forringes spillekomforten. Hvis en tyk syntetisk 
streng stadig springer for ofte for dig, bør du overveje at gå over til polyesterstrenge 
(monofilament), så som Target Polytech Yellow, Kirschbaum Supersmash eller Babolat 
Ballistic Polymono. 
 
Strengetykkelse: 
Alt andet lige, så giver tyndere strenge bedre spillekomfort og tykkere strenge giver bedre 
holdbarhed. Tennisstrenge kan variere fra 1,10 mm til 1,50 mm – de mest anvendte 
tykkelser er dog mellem 1,25 – 1,35 mm. Tyndere strenge genererer ligeledes mere spin i 
bolden, da strengene kan tage mere fat i bolden. 
 
Materiale: 
Nylon - Betegnelserne nylon og Synthetic Gut kan let misforstås. Synthetic Gut er det 
samme som nylon. Faktisk fremstilles de fleste syntetiske strenge af nylon blot med 
forskellig opbygning. Producenterne i dag fremstiller gode nylonstrenge (syntetiske 
strenge) der har en god kombination mellem holdbarhed og spillekomfort. I dag benytter 
næsten alle ikke-professionelle spillere nylonstrenge. 
 
Naturtarm – det ultimative hvad angår føling og spillekomfort. Naturtarm er meget dyrt 
og derfor vælger de fleste spillere andre alternativer. De bedste ATP spillere i verden 
benytter naturtarm. Spillere med armproblemer eller dem der bare ønsker det bedste af 
det bedste kan også med fordel vælge naturtarm. 
 
Polyester – meget holdbar streng velegnet til spillere der springer mange strenge. 
Polyesterstrenge giver ikke så meget fart og føling. Denne strengetype er opbygget 
omkring en monokerne uden omvikling som ellers er normal ved syntetiske strenge. 
Polyesterstrenge har tendens til at tabe spænding lige efter opstrengning. Mange laver 
opstrengninger med prestretch, hvilket vil sige, at mange trækker med et bestemt antal 
procenter mere i meget kort tid, for derefter at trækker med det ønskede antal kilo. 
På den måde vil molekylerne binde bedre i strengen og man får dermed et mindre tab af 
spænding efter opstrengning. Da polyester strenge generelt er stive, anbefaler vi at der 



ikke strenges hårdt op med disse strenge. Det er en god ide at prøve med forskellige 
hårdheder, da det også giver en helt anden oplevelse, så prøv dig frem.  
 
 
KORT OM STRENGE 

- Tyndere strenge giver mere power! 

- Elastiske strenge giver mere power! 

- Jo større afstand du har mellem strengene i din ketcher (åbent strengemønster), jo mere 
power og spin opnår du! 

- Længere længdestrenge (langs med ketcherhovedet) giver mere power! 

- Tyndere strenge giver mere spin! 

- Blødere og mere elastiske strenge absorberer vibrationer bedre end hårdere strenge! 
 
 
Opstrengningshårdhed: 
Hård eller blød opstrengning og deres påvirkning på tennisspillet misforstås ofte af mange 
tennisspillere. Generelt set – blødere opstrengning giver mere power, hårdere 
opstrengning giver mere kontrol. Dette er en generel regel, men bør ses i forhold til 
spilleniveauet (især mht. kontrol). En nybegynder behøver sikkert mere kontrol, men en 
hårdere opstrengning er nok ikke løsningen. En begynder har behov for en blød 
opstrengning, der giver efter for urene slag. En rutineret spiller, der har et langt og hurtigt 
ketchersving, har ofte behov for mere kontrol og foretrækker derfor en hårdere 
opstrengning. Der findes selvfølgelig undtagelser, men ovenstående faktorer passer på 
størstedelen af spillere. 
Hver ketcher har et anbefalet opstrengningsniveau, som er fastsat af producenten på 
baggrund af tests foretaget af rigtige spillere. Det anbefalede opstrengningsniveau står 
typisk anført indvendig i ketcherens ”hjerte” lige over grebet. Er du i tvivl, hvilken hårdhed 
din opstrengning skal have, så start midt imellem det anbefalede opstrengningsniveau. 
 
Power: 
Som nævnt ovenfor, bør en spiller have en blødere opstrengning, hvis han/hun ønsker 
mere power fra ketcheren. Ved blødere opstrengning vil strengene bøje mere tilbage og 
returnere mere energi tilbage i bolden. Der kommer selvfølgelig en nedre grænse for blød 
opstrengning, hvor strengene vil kun bruges som fiskenet, men det sker først ved meget 
bløde opstrengninger under den anbefalede opstrengningshårdhed. 
 
Kontrol: 
En hårdere opstrengning bøjer mindre ved boldkontakt og deformerer derfor bolden mere, 
hvilket betyder mindre returnering af energi end ved en blød opstrengning. Dette betyder 
at bolden ikke vil flyve så langt, når du slår til den. Begyndere som slår bolden i vidt 



forskellige retninger drager ingen nytte af en hårdere opstrengning. Derimod kan 
rutinerede spillere med fordel øge deres opstrengningshårdhed, hvis deres grundslag er 
for lange. Længden på grundslagene vil herefter blive reduceret uden at spilleren behøver 
at lave om på sin svingstil. Man siger også at en hårdere opstrengning kan give mere spin 
i bolden, hvilket giver endnu mere kontrol for topspin- og slicespillere. 
 
Armskader: 
Blødere opstrengning gør strengene mere smidige og giver derfor et større sweetspot, 
hvilket reducerer mængden af vibrationer, som transformeres op i armen og albuen. 
 
Ketcherskifte: 
Mange spillere holder fast i deres normale opstrengningshårdhed også selvom de skifter til 
en ny ketchermodel, som måske er væsentlig anderledes end deres tidligere model. Hvis 
man skifter ketcher til en model med større ketcherhoved og færre længdestrenge og 
opstrenger ketcheren med samme hårdhed som tidligere, vil den nye opstrengning føles 
blødere end tidligere. Hvis man tidligere har spillet med en middelhård opstrengning (midt 
i mellem det anbefalede opstrengningsniveau) bør man også vælge en hårdhed i den nye 
ketcher, der ligger midt i mellem det anbefalede fra producenten. 
 


